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Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych  
Streszczenie dla obywateli 

 
Łatwiejsza i sprawniejsza kontrola pomocy państwa dzięki nowym 
uregulowaniom przyjętym przez Komisję Europejską 
 
Państwa członkowskie będą mogły przyznawać pomoc publiczną w całych kategoriach bez 
wcześniejszego zawiadamiania Komisji  
 
 
1. DLACZEGO KOMISJA KONTROLUJE POMOC PAŃSTWA? 
 
Pomoc państwa może przynosić społeczeństwu ogromne korzyści, na przykład przyczyniając się 
do poprawy stanu środowiska, wspierając badania naukowe lub oferując pracownikom większe 
możliwości szkoleniowe. Może jednak również szkodzić, np. pomagając nierentownym firmom 
utrzymać się na rynku, co w efekcie prowadzi do wyższych cen produktów i usług. 
Przedsiębiorcy mogą również nastawiać rządy przeciwko sobie, grożąc przeniesieniem inwestycji 
do kraju oferującego większe dotacje. 
 
Komisja musi być informowana o pomocy państwa, aby miała pewność, że służy ona wspólnie 
uzgodnionym celom.  Wiele spośród setek zgłoszeń, jakie co roku otrzymuje Komisja, wyraźnie 
pokazuje, że zgłaszana pomoc jest przyznawana na cele zgodne z prawem..  
 
2. JAK NOWE ROZPORZĄDZENIE MOŻE ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM? 
 
Komisja chciałaby, aby pomoc, która jest bezsprzecznie zgodna ze wspólnym rynkiem, była 
zatwierdzana jak najsprawniej.  Na mocy nowego rozporządzenia automatycznie zatwierdzane 
będą całe kategorie pomocy bez konieczności jej zgłaszania. W praktyce oznacza to szybsze 
przyznawanie pomocy i  mniej biurokracji dla państw członkowskich, beneficjentów i Komisji.  
 
Rozporządzenie to upraszcza istniejące ustalenia dotyczące automatycznego zatwierdzania 
pomocy1, zbierając je w jednym instrumencie prawnym,  i jednocześnie przewiduje zwolnienia 
dla nowych rodzajów pomocy. Na przyjęcie takiego rodzaju rozporządzenia zezwoliła Komisji 
Rada Ministrów UE2.  
 
Dzięki temu beneficjenci pomocy i państwa członkowskie mogą cieszyć się jasnymi i prostymi 
zasadami. 
 
3. KTO SKORZYSTA NA NOWYM ROZPORZĄDZENIU? 
 

                                                 
1 Kompletną listę istniejących rozporządzeń można znaleźć tutaj: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm  
2  Rozporządzenie Rady nr 994/1998.  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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Rozporządzenie, którego celem jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i zwiększenie liczby 
miejsc pracy z korzyścią dla europejskich przedsiębiorców i konsumentów, obejmuje różne 
rodzaje pomocy: 
 

• pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Małe przedsiębiorstwa, będące 
jedną z głównych sił napędowych gospodarki, często napotykają specyficzne problemy. 
Nowe rozporządzenie umożliwia przyznawanie im różnych rodzajów pomocy: na 
inwestycje w maszyny oraz dodatkowe zatrudnienie, pomoc w formie kapitału 
podwyższonego ryzyka, pomoc na innowacje, pomoc na pokrycie kosztów praw 
własności intelektualnej.    

 
• pomoc socjalna Oprócz pomocy na dotowanie pracowników zajmujących się nowymi 

inwestycjami w MŚP lub na obszarach objętych pomocą, nowe rozporządzenie 
przewiduje również automatyczne zatwierdzanie pomocy mającej na celu ułatwienie 
pracownikom niepełnosprawnym lub z innego powodu znajdującym się w niekorzystnej 
sytuacji znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Nowe przepisy sprzyjają 
również pomocy szkoleniowej z korzyścią zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.  

 
• pomoc regionalna Nowe rozporządzenie przewiduje automatyczne zatwierdzanie 

regionalnej pomocy inwestycyjnej, szczególnie jeśli umożliwia ona utworzenie nowych 
przedsiębiorstw w regionach znajdujących się w najbardziej niekorzystnym położeniu. W 
regionach objętych pomocą możliwa jest również pomoc dla nowych przedsiębiorstw w 
celu pobudzenia przedsiębiorczości.    

 
• pomoc na ochronę środowiska Nowe rozporządzenie ułatwia przyznawanie wielu 

różnych środków pomocy na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu,  w 
tym między innymi pomoc propagującą inwestycje w oszczędzanie energii lub inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz pomoc w formie ulg podatkowych.  

 
• wsparcie przedsiębiorczości kobiet Kobiety rzadziej niż mężczyźni decydują się na 

założenie nowej firmy, co nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu Wspólnoty. W związku 
z tym po raz pierwszy pojawiły się przepisy uwzględniające koszty opieki nad dzieckiem 
i nad rodzicami oraz umożliwiające wspieranie małych przedsiębiorstw zarządzanych 
przez kobiety.  

 
• pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną Rozporządzenie obejmuje 

wiele środków pomocy, w tym między innymi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe 
oraz wsparcie dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw.    

  
4. OD KIEDY BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE PRZEPISY? 
 
Rozporządzenie przyjęto 7 lipca ze skutkiem bezpośrednim. W lipcu 2008 r. powinno zostać 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a po 20 dniach od publikacji wejść w życie.  
 


